
 

DODATOK Č. 1 

K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 16. NOVEMBRA 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

2 000 000 000 EUR 

Program vydávania dlhových cenných papierov 

 

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len „Dodatok“) v zmysle § 121 ods. 9 a § 125c zákona č. 566/2001 

Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) k základnému prospektu zo dňa 16. novembra 

2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 zo 

dňa 23. novembra 2016, ktoré bolo vydané a nadobudlo právoplatnosť dňa 23. novembra 2016 (ďalej len 

„Prospekt“). Základný prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len „Emitent“) v súvislosti  

s 2 000 000 000 EUR ponukovým programom vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebežne alebo 

opakovane vydávané Emitentom  (ďalej len „Program“). 

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený 

v Prospekte. 

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. 

Predmetom tohto Dodatku je zapracovanie údajov z auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta 

pripravenej v súlade s IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2016, ktoré boli zverejnené na webovom sídle 

Emitenta (www.slsp.sk) dňa 31. marca 2017 a aktualizácia informácií o Emitentovi, do Prospektu. 

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Zákona 

o cenných papieroch. 

Tento Dodatok bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt, a to v elektronickej forme na 

internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta, 

a v písomnej forme bude dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho 

bezplatnom sprístupnení bude uverejnený v denníku Hospodárske noviny. 
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http://www.slsp.sk/
http://www.slsp.sk/


1 

Pôvodné znenie Prospektu sa mení a dopĺňa nasledovne: 

I. Časť 1. SÚHRN PROSPEKTU sa mení nasledovne: 

1. Text časti B.5 „Opis skupiny a postavenia Emitenta v tejto skupine“: „ 

 

  Vybrané spoločnosti s významnou priamou majetkovou účasťou 

Emitenta k 30. septembru 2016 (výška podielu Emitenta je totožná 

s hlasovacími právami): 

Subjekt Základné imanie 

(v EUR) 

 Podiel 

Emitenta 

Derop B.V. 10 611 000,00  100,00 % 

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00  51,00 % 

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17  33,33 % 

Služby SLSP, s.r.o. 5 000,00  100,00 % 

Emitent má tiež 9,98 % podiel na základnom imaní Prvej stavebnej 

sporiteľne, a.s. (podiel na hlasovacích právach predstavuje 35,00 % 

v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG). 

“  

sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: „ 

 

  Vybrané spoločnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou 

účasťou Emitenta (výška podielu Emitenta je totožná s hlasovacími 

právami): 

Subjekt Základné imanie 

(v EUR) 

 Podiel 

Emitenta 

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00  51,00 % 

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17  33,33 % 

Služby SLSP, s.r.o. 5 000,00  100,00 % 

Emitent má tiež 9,98 % podiel na základnom imaní Prvej stavebnej 

sporiteľne, a.s. (podiel na hlasovacích právach predstavuje 35,00 % 

v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG) 

a prostredníctvom spoločnosti Služby SLSP, s.r.o. nepriame majetkové 

podiely v spoločnostiach Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. 

a LANED a.s. 

“ 
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2. Text časti B.12 „Vybrané kľúčové historické finančné informácie“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza 

nasledujúcim textom: „ 

 

B.12 Vybrané kľúčové historické 

finančné informácie 

Nasledovné historické finančné informácie boli vyňaté z príslušných 

uverejnených auditovaných konsolidovaných finančných výkazov 

Emitenta za príslušné obdobia. 
 

Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej 

situácii pripravený v súlade s IFRS (v tis. 

EUR) 

2016 
 

2015 

AKTÍVA    

Finančné aktíva držané do splatnosti 2 640 662  2 490 694 

Úvery a pohľadávky voči klientom 10 250 469  9 365 307 

Aktíva spolu 14 825 374  13 980 026 

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE    

Vklady klientov 11 384 309  10 671 536 

Vydané dlhové cenné papiere 1 317 407  1 101 954 

Vlastné imanie spolu 1 562 104  1 539 481 

Záväzky a vlastné imanie spolu 14 825 374  13 980 026 

 

Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a 

strát pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR) 
2016 

 
2015 

Čisté úrokové výnosy 461 625  468 985 

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 121 717  121 446 

Zisk pred daňou z príjmov 285 947  246 558 

Daň z príjmov (71 381)  (60 788) 

Čistý zisk po zdanení 214 566  185 770 

 

 

 Vyhlásenie, že nedošlo 

k žiadnej podstatnej 

nepriaznivej zmene 

vyhliadok Emitenta, alebo 

opis všetkých podstatných 

nepriaznivých zmien. 

Za obdobie uvedené v tabuľkách vyššie nedošlo k žiadnej významnej 

zmene vo finančnej situácii Emitenta. 

Od dátumu naposledy uverejnených auditovaných finančných výkazov 

Emitenta nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vo 

vyhliadkach Emitenta. 

 Opis významných zmien vo 

finančnej alebo obchodnej 

pozícii nasledujúcich po 

období, za ktoré sú uvedené 

finančné informácie. 

Po období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, nedošlo 

k žiadnej významnej zmene vo finančnej alebo obchodnej pozícii 

Emitenta. 

“ 

3. Text časti B.17 „Rating Emitenta, rating Hypotekárnych záložných listov“ sa vymazáva a v plnom rozsahu 

nahrádza nasledujúcim textom:„ 

 

B.17 Rating Emitenta,  

rating Hypotekárnych 

záložných listov 

Rating Emitenta: ratingová agentúra Fitch Ratings: dlhodobý rating A-, 

výhľad: stabilný.  

Rating Hypotekárnych záložných listov: ratingová agentúra Fitch 

Ratings: A+, stabilný výhľad. 

“ 
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II. Časť 4. ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V PROSPEKTE sa mení nasledovne: 

1. Text sa dopĺňa o odsek (4), ktorý znie: 

„Audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za rok končiaci sa 31. decembra 2016 pripravená  

v súlade s IFRS (viď informácia v časti Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie 

a zisku a strát Slovenskej sporiteľne, a.s.“), ktorá je súčasťou Výročnej správy Emitenta za rok 2016 zostavenej 

podľa príslušných právnych predpisov („Výročná správa 2016“), ktorá nahrádza ročnú finančnú správu. Prospekt 

musí byť čítaný spolu s vyššie uvedenou časťou Výročnej správy 2016, ktorá sa považuje za vsunutú do a tvoriacu 

časť Prospektu. Ostatné časti Výročnej správy 2016, ktoré nie sú vsunuté do Prospektu formou odkazov, nie sú pre 

investorov relevantné.“ 

III. Časť 5. DOKUMENTY K NAHLIADNUTIU sa mení nasledovne: 

1. Text bodu (2) sa dopĺňa o bod:  

„(iv) Výročná správa 2016.“ 

IV. Časť 6. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE sa mení nasledovne: 

1. Text bodu (1) Audítori: „Údaje z účtovných závierok uvedené v Prospekte k 31. decembru 2014  

a k 31. decembru 2015 sú prevzaté z konsolidovaných účtovných závierok za roky končiace sa 31. decembra 

2014 a 31. decembra 2015 pripravených v súlade s IFRS, ktoré overil audítor, spoločnosť Ernst & Young 

Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, člen Slovenskej komory 

audítorov, licencia SKAU č. 257. Konsolidované účtovné závierky Emitenta pripravené v súlade s IFRS za 

rok končiaci sa 31. decembra 2014 a za rok končiaci sa 31. decembra 2015 boli schválené valným 

zhromaždením Emitenta.“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: 

„Údaje z účtovných závierok uvedené v Prospekte k 31. decembru 2014, 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2016 

sú prevzaté z konsolidovaných účtovných závierok za roky končiace sa 31. decembra 2014, 31. decembra 2015  

a 31. decembra 2016 pripravených v súlade s IFRS, ktoré overil audítor, spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. 

s r. o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, člen Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU  

č. 257. Konsolidované účtovné závierky Emitenta pripravené v súlade s IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2014, 

za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a za rok končiaci sa 31. decembra 2016 boli schválené valným zhromaždením 

Emitenta.“ 

V. Časť 12. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. sa mení nasledovne: 

1. Text v časti „Rating“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené ratingové hodnotenie Emitenta udelené ratingovou agentúrou Fitch Ratings 

Limited (ďalej len „Fitch Ratings“). Agentúra Fitch Ratings poskytuje Emitentovi pravidelný platený rating. 

Ratingové hodnotenie Emitenta bolo naposledy zmenené 26. apríla 2017. Agentúra Fitch Ratings takisto poskytla 

Emitentovi platený rating Hypotekárnych záložných listov zo dňa 4. novembra 2016. 

Agentúra Fitch Ratings podala 27. augusta 2010 žiadosť o registráciu podľa Nariadenia CRA a bola zaregistrovaná 

31. októbra 2011. 

Rating Emitenta. 

 Ratingová agentúra/rating 

 Fitch Ratings 

Dlhodobý rating A- 

Krátkodobý rating F1 

Podporný rating 1 
Rating individuálnej bonity (viability rating) bbb+ 

Výhľad stabilný  

Rating Hypotekárnych záložných listov  A+, stabilný výhľad 
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2. Text v časti „Účasť Slovenskej sporiteľne, a.s. na podnikaní iných slovenských a zahraničných osôb“ sa 

vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: 

Vybrané spoločnosti s významnou priamou a nepriamou majetkovou účasťou Slovenskej sporiteľne, a.s. 

 Základné imanie (v EUR)  Podiel Emitenta 

Subjekt    

Procurement Services SK, s.r.o. 6 500,00  51,00 % 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (1) 66 500 000,00  9,98 % 

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 9 958,17  33,33 % 

Holding Card Service, spol. s r.o. (2) 613 580 000,00  30,99 % 

Služby SLSP, s.r.o. 5 000,00  100,00 % 

Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. (3) 29 672,00  100,00 % 

LANED a.s. (3) 11 520 390,00  100,00 % 

 

Poznámky: 

(1) Emitent má v zmysle akcionárskej dohody s Erste Group Bank AG podiel na hlasovacích právach Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. vo 

výške 35,00 %, pri ostatných spoločnostiach je výška podielu Emitenta na základnom imaní totožná s podielom na hlasovacích právach. 
(2) Údaj v CZK. 
(3) Nepriamy majetkový podiel Emitenta prostredníctvom spoločnosti Služby SLSP, s.r.o. 

3. Text v časti „Informácia o trende“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: 

„Od dátumu uverejnenej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za rok končiaci sa  

31. decembra 2016 pripravenej v súlade s IFRS nedošlo vo vyhliadkach Emitenta k žiadnym rozhodujúcim 

negatívnym zmenám. 

Valné zhromaždenie Emitenta, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. marca 2017, schválilo hospodársky výsledok vo výške 

212 220 747,33 EUR a rozhodlo o vyplatení dividendy akcionárovi vo výške 190 494 709,96 EUR. 

Zverejnenie priebežnej neauditovanej individuálnej účtovnej závierky pripravenej v súlade s IAS 34 za štvrťrok 

končiaci sa 31. marca 2017 je naplánované na 5. mája 2017. Zverejnenie priebežnej neauditovanej konsolidovanej 

účtovnej závierky pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2017 ako súčasť Polročnej správy 

2017 je naplánované na 4. augusta 2017. Zverejnenie priebežnej neauditovanej individuálnej účtovnej závierky 

pripravenej v súlade s IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 30. septembra 2017 je naplánované na 3. novembra 2017. 

S výnimkou vplyvu legislatívnych zmien v Slovenskej republike, rozsahu nových regulatórnych opatrení a tiež 

vplyvu úverových podmienok na trhu, vyplývajúcich zo silnejúcej konkurencie v prostredí nízkych úrokových 

sadzieb nie sú Emitentovi známe trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, ktoré by bolo možné rozumne 

považovať za majúce dopad na solventnosť a vyhliadky Emitenta v aktuálnom finančnom roku.“ 

4. Text v časti „Správne, riadiace a dozorné orgány Slovenskej sporiteľne, a. s.“ sa vymazáva a v plnom 

rozsahu nahrádza nasledujúcim textom: „ 

Predstavenstvo 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Emitenta, ktorý riadi činnosť Emitenta a koná v jeho mene. Predstavenstvo 

má troch až šiestich členov volených dozornou radou na päťročné funkčné obdobie. Predsedu predstavenstva volí 

z členov predstavenstva dozorná rada. Podpredsedu predstavenstva volí zo svojich členov predstavenstvo. 

Členovia predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a.s. 

 Funkcia 

Meno a priezvisko  

Ing. Štefan Máj Predseda 

Ing. Peter Krutil Podpredseda 

Mag. Alexandra Habeler-Drabek Člen 

Ing. Richard Chomist, PhD. Člen 

Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA Člen 
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Všetci členovia predstavenstva Emitenta sú odborne spôsobilí na výkon svojich funkcií, nemajú žiadnu majetkovú 

účasť na podnikaní Emitenta a žiaden z nich nebol v minulosti odsúdený pre trestný čin majetkovej povahy. Žiadny 

z členov predstavenstva nevykonáva podnikateľskú činnosť, ani nemá aktivity vykonávané mimo Emitenta, ktoré 

by boli vzhľadom na činnosť Emitenta významné.  

Emitentovi nie sú známe žiadne konflikty záujmov členov jeho dozornej rady a členov jeho predstavenstva vo 

vzťahu k ich povinnostiam voči Emitentovi a ich súkromnými záujmami, resp. inými povinnosťami. Členovia 

predstavenstva zastupujú Emitenta v orgánoch iných spoločností, v ktorých má Emitent majetkovú účasť. Kontaktná 

adresa všetkých členov dozornej rady a predstavenstva Emitenta z titulu výkonu ich funkcií je Tomášikova 48, 832 

37 Bratislava. 

Dozorná rada 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Emitenta, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a 

uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Dozorná rada má troch až šiestich členov. Dve tretiny jej členov volí valné 

zhromaždenie a jednu tretinu členov volia zamestnanci Emitenta. Členovia dozornej rady sú volení na päťročné 

funkčné obdobie. Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. K dátumu vyhotovenia 

Prospektu si členovia dozornej rady zo svojich radov nezvolili podpredsedu dozornej rady. 

Členovia dozornej rady Slovenskej sporiteľne, a.s. 

 Funkcia 

Meno a priezvisko  

Gernot Mittendorfer, M.B.A. Predseda 

Mag. Jan Homan Člen 

JUDr. Beatrica Melichárová Člen 

Mgr. Alena Adamcová Člen 

Mgr. Ľudovít Ódor Člen 

“ 

5. Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej 

sporiteľne, a. s.“ sa v časti „Historické finančné informácie a účtovné závierky“ dopĺňa o odsek, ktorý bude 

v poradí tretím odsekom: 

„Auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za rok končiaci sa 31. decembra 2016 v súlade s IFRS je 

uvedená vo forme odkazu a je súčasťou Výročnej správy 2016 (pozri časť „Zoznam krížových odkazov použitých 

v Prospekte“ Prospektu) a je dostupná na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk).“ 

6. Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej 

sporiteľne, a. s.“ sa v časti „Audit historických ročných finančných informácií“ vymazáva a v plnom rozsahu 

nahrádza nasledujúcim textom: 

„Konsolidované účtovné závierky Emitenta za roky 2014, 2015 a 2016 podľa IFRS boli auditované spoločnosťou 

Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o.“ 

7. Text v časti „Významná zmena finančnej situácie Emitenta“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza 

nasledujúcim textom: 

„Odo dňa zostavenia uverejnenej auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade  

s IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2016 nenastali žiadne významné zmeny alebo skutočnosti vo finančnej 

alebo v obchodnej situácii Emitenta a spoločností zahrnutých do konsolidácie Emitenta.“ 

 

  

http://www.slsp.sk/
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Právo na odstúpenie od ponuky 

V súlade s § 125c ods. 5 Zákona o cenných papieroch, investori, ktorí pred zverejnením tohto Dodatku prijali 

ponuku na nákup alebo upísanie Dlhopisov v súvislosti s verejnou ponukou vyhlásenou na základe Prospektu, 

pričom táto verejná ponuka nebude uzatvorená v čase, keď bude tento Dodatok zverejnený, majú právo zrušiť 

príslušné objednávky na nákup predmetných Dlhopisov (resp. odstúpiť od nich), a to do dvoch pracovných dní po 

zverejnení tohto Dodatku. 

Vyhlásenie Emitenta 

Emitent, zastúpený RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, poverenými osobami, 

vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 

obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli 

nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku. 

V Bratislave dňa 28. apríla 2017. 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

 

______________________ ______________________ 

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD. 

poverená osoba 

Ing. Róbert Herbec 

poverená osoba 
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[Táto strana je zámerne prázdna.] 


